
3.3. Istotne informacje i dane niefinansowe 

 

3.3.1. Zasoby ludzkie 

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. na dzień 31.12.2013 roku zatrudniała 394 osoby w stosunku do 429 osób 

w analogicznym momencie roku poprzedniego. W ujęciu jednostkowym, zatrudnienie w spółce LUG 

S.A. pozostało bez zmian – 1 osoba.  

  

Wykres 6 Poziom zatrudnienia w latach 2011 – 2013 w ujęciu kwartalnym 

Źródło: LUG S.A. 

Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LUG S.A. przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 25 Zasoby ludzkie Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz spółki LUG S.A. w 2013 roku 

Wyszczególnienie Grupa Kapitałowa LUG S.A. LUG S.A. 

Liczba pracowników (pełny etat) 390 1 

Liczba pracowników (niepełny etat) 3 0 

Inne formy zatrudnienia 2 0 

Średnia wieku pracowników 38 lat 29 lat i 4 miesiące 

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia 

Wyższe – 38%,  
Średnie – 34%,  

Zawodowe – 23%  
Podstawowe – 5% 

Wyższe – 100% 

Struktura zatrudnienia wg płci 
Kobiety – 44%,  

Mężczyźni – 56% 
Kobiety – 100% 



Źródło: LUG S.A. 

 

3.3.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 

Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej LUG S.A. realizują ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie 

uwzględniając przepisy prawa, normy etyczne, a także interes społeczny. W swej codziennej 

działalności biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu. 

Ponadto Spółka angażuje się w inicjatywy społeczności lokalnych oraz organizacji charytatywnych. 

Funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej LUG S.A., Emitent w 2013 roku wsparł następujące 

instytucje i inicjatywy: 

• Powiatowy Dom Dziecka z Żarach; 

• Dom Samotnej Matki w Rostarzewie; 

• Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze; 

• Fundacja „Nasz Dom”; 

• Stowarzyszenia Biegam-Pomagam – organizacja II Półmaratonu Zielonogórskiego; 

Odpowiedzialność społeczna w zakresie ochrony środowiska 

Spółki Grupy Kapitałowej LUG S.A. prowadzą odpowiedzialną politykę w dziedzinie ochrony środowiska 
oraz dokładają należytej staranności, aby zarówno prowadzona działalność, jak  
i realizowane inwestycje były zgodne z wymogami i uwzględniały osiągnięcia technologiczne  
w dziedzinie ochrony środowiska. 
 

Szerzenie wiedzy z zakresu techniki świetlnej oraz nowoczesne narzędzia marketingowe prowadzą do 

wzrostu kultury energooszczędności w społeczeństwie, a w konsekwencji do zmian w strukturze 

asortymentowej na rzecz energooszczędnych produktów o wyższych standardach użytkowych. 

Czternaście wiodących przedsiębiorstw z branży oświetleniowej w Polsce, łącząc własne cele 

prorozwojowe z postulatem ochrony środowiska utworzyło wspólnie organizację: Związek 

Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, którego LUG Light Factory Sp. z o.o. jest 

aktywnym członkiem (m.in. udział w Komisji Promocji) oraz partnerem projektu „Dobre Światło” 

realizowanego przez ww. Związek.  
 

Spółki Grupy Kapitałowej LUG S.A. nie poniosły w 2013 r. sankcji karnych z tytułu naruszenia wymagań 
z zakresu ochrony środowiska. 

 

Odpowiedzialność społeczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. przykłada dużą wagę do promocji takich wartości jak równość, uczciwość  

i dialog. Mają na uwadze sprawiedliwość społeczną i równość płci, Emitent dba o równowagę  

w zakresie struktury płciowej zasobów ludzkich , a także sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji 

i rasizmu. Pracownikami firmy są osoby 6 różnych narodowości. 

W ramach ścieżki rozwoju, pracownicy spółek Grupy Kapitałowej LUG S.A. uczestniczą w licznych 

szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz rozszerzają kompetencję na kursach 

językowych organizowanych w siedzibie firmy. Ponadto każda osoba rozpoczynająca pracę w firmie 

przebywa kilkudniowy cykl szkoleń z zakresu techniki świetlnej. 



Emitent wspiera swoich pracowników również w ramach aktywności sportowej – w 2013 roku drużyny 

firmowe już po raz trzeci wystartowały w Drużynowym Biegu Winobraniowym w Zielonej Górze.  

 


